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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie7niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie7niepobieranie*’’.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego 
adresowana jest oferta Prezydent Miasta Katowice

2. Rodzaj zadania publicznego1) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, 
strona www, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu

Śląski Oddział Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska o. w Katowicach
40-042 Katowice 
Wita Stwosza 41 
Forma prawna: fundacja
KRS 0000017498

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i 
nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

.

Wyłączenie jawności danych osób fizycznych na podstawie art. 5 ust 2 ustawy 
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Osoba 
dokonująca wyłączenia: Marta Białowąs -  inspektor w Wydziale Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Samodzielność? Jestem na tak!

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 2022-02-14 Data
zakończenia 2022-03-20rozpoczęcia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Organizacja Zimowiska Maltańskiego - wypoczynkowo-edukacyjnego wyjazdu aktywizującego społecznie.

Fundacja maltańska w sposób całoroczny współpracuje z rodzinami borykającymi się z problemem niepełnosprawności. 
Tegoroczne Zimowisko dedykowane jest szczególnie tym rodzinom, w których stopień niepełnosprawności dziecka nie 
pozwala na jego oddzielenie od opiekunów. Oferowana forma pozwoli na rozwijanie dzieci, pomoc w ich usamodzielnianiu, 
a jednocześnie na zaoferowanie opieki wytchnieniowej dla dorosłych opiekunów. Proponowane zajęcia pozwolą na 
fizyczną i psychiczną regenerację uczestników oraz podniosą m.in poziom ich wiedzy w zakresie relaksacji, 
funkcjonowania organizmu, zachowania zdrowia, radzenia sobie ze stresem. Jednocześnie obecna podczas wyjazdu 
grupa dzieci i młodzieży tzw. kadeci, przygotowywani do roli wolontariuszy wspierających osoby niepełnosprawne będzie 
równocześnie wsparciem w realizacji celów wyjazdu.

Cele ogólne:
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie różnych form rehabilitacji społecznej, poprzez udział 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, w tym niepełnosprawnościami intelektualnymi i ich rodzin w wyjeździe 
aktywizującym społecznie.
Działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie zimowego wyjazdu 
wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży, w tym z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.
Promocja i organizacja wolontariatu, w szczególności młodzieży poprzez aktywne włączenie młodzieży katowickiej w 
organizację wyjazdu i aktywną pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Działanie charytatywne, rozumiane jako nieodpłatna pomoc wolontariuszy przy organizowaniu wyjazdu dla osób 
niepełnosprawnych.
Zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe:
- integracja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z zdrowymi rówieśnikami

nie postaw prospołecznych, które są jednym z głównych czynników chroniących w profilaktyce zachowań
ych

- wytchnieniowa dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Beneficjenci: 22 osoby, w tym
- dzieci i młodzież niepełnosprawna- ok. 6 osób
- ich rodzice i opiekunowie prawni - ok. 10 os.
- dzieci i młodzież sprawna, edukowana w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnych - ok. 6 osób
Ilości poszczególnych grup beneficjentów mogą ulec zmianie z uwagi na panującą pandemię. Dzieci i młodzież- 
mieszkańcy Katowic i/lub uczniowie katowickich szkół., w wieku od 7 do ok. 24 roku życia , w którym podnoszą swoje 
wykształcenie oraz zdobywają zawód. Jest to istotny z punktu widzenia usamodzielniania się i kształtowania przyszłych 
postaw życiowych wiek. W Zimowisku będą szczególnie brały udział dzieci i młodzież, która z uwagi na swój stan zdrowia 
nie ma szans skorzystać z zorganizowanego wypoczynku (np. kolonii). Są to osoby posiadające w większości 
umiarkowane i znaczne stopnie niepełnosprawności, niepełnosprawności sprzężone, ruchowe, intelektualne, chore, 
wymagające stałej opieki opiekuna. Ich rodzice muszą być obecni na wyjeździe. Jednak sposób organizacji Zimowiska 
umożliwia zapewnieniu rodzicom i opiekunom prawnym jednocześnie opieki wytchnieniowej. Jest to możliwe dzięki 
doświadczeniu i wykształceniu kadry oraz obecności grupy młodych, którzy towarzyszą podczas zajęć swoim 
niepełnosprawnym rówieśnikom, ucząc się pod okiem kadry jak wspierać osoby wymagające szczególnej troski.

Kadra:
- 2 opiekunów podczas całego trwania Zimowiska
- 3 osoby dojeżdżające prowadzące zajęcia (terapeuta, warsztatowcy)

Czas trwania: 5 dni.
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Miejsce:
Ośrodek formacyjno szkoleniowy zapewniający wymagane przepisami warunki sanitarne oraz lokalowe do 
przeprowadzania zajęć
„Michael" -  Dom Rekolekcyjny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Rycerce Górnej 
ul. Rycerka Górna 147, 34-370 Rajcza

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / 
źródło informacji o osiągnięciu 

wskaźnika

organizacja zimowiska maltańskiego 5 d n i, 24 osoby listy obecności, zdjęcia z zajęć, 
program

5. Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, 
które będą wykorzystane w realizacji zadania

Opis zasobów osobowych oferenta:
Koordynator projektu, wolontariusz: Ilona Świerad
Psycholog, pedagog, psychoterapeuta, od 30 lat współpracuje z osobami niepełnosprawnymi.
Kierownik wypoczynku, wolontariusz: Agnieszka Jarzyńska -Stęclik
Nauczyciel, pedagog specjalny. Pracuje w szkole specjalnej z dziećmi od 2012. Wieloletnia wolontariuszka fundacji 
maltańskiej. Prowadziła obozy integracyjnym dla osób niepełnosprawnych w Szczyrzycu.
Wychowawca kolonijny, wolontariusz: Tomasz Stęclik 
Ukończony kurs pierwszej pomocy.
Wolontariusz: Helena Świerad
Ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Ukończony Kurs na Wychowawcę Wypoczynku. Instruktor Pierwszej 
Pomocy. Wieloletnie doświadczenie w pracy aktywizującej z osobami niepełnosprawnymi - warsztaty, wyjazdy, obozy 
Animator czasu wolnego, wolontariusz: Beata Brodzińska
Warsztatowiec, wieloletnie doświadczenie w pracy jako animator dla dzieci, kilkuletni wolontariusz. Bardzo dobry kontakt z 
dziećmi. Udział w integracyjnych obozach dla osób z niepełnosprawnością.
Wolontariusze
Osoby doświadczone w pracy z osobami z niepełnosprawnością poprzez uczestnictwo w obozach letnich i zimowych oraz 
wyjazdy aktywizujące społecznie z osobami z niepełnosprawnością. Posiadają ukończone kursy pierwszej pomocy.

Dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadania - siedem edycji Zimowiska Maltańskiego, piętnaście edycji 
wakacyjnego Obozu Integracyjnego dla osób niepełnosprawnych, pięć edycji Obozów Rodzinnych, szereg działań 
wspierających osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież.

Do dyspozycji:
rzutnik mutlimedialny z komputerem, 
sprzęt sportowy, 
materiały plastyczne

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych 
źródeł

1 Pobyt uczestników i kadry (koszty noclegu i wyżywienia), 24 os, 5 dni x 940 zł 
= 4700 zł

4 700,00 zł

2 Obsługa księgowa 300,00 zł

3 Koszt opieki kadry na miejscu pobytu (2 os x 40 h x 40 zł=2400)-wkład 
własny osobowy

2 400,00 zł
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4 Koszt prowadzenia zajęć (40 h warsztatów x 100 zł = 4000 zł)-wkład własny 
osobowy 4 000,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11 400,00 zł 5 000,00 zł 6 400,00 zł
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V. Oświadczenia

Oświadczam(my), że:

1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego 
oferenta(-tów-);

2. pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności 
pożytku publicznego:

3. oferent/ofcfenot składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)feałege(-ją)1 > z opłacaniem należności z tytułu 
zobowiązań podatkowych;

4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/załega(-ją )1} z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne;

5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właścłw ą ewidencją;
6. wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7. w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły 
stc ' ' ‘ |odnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Przypisy
1. Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z póżn. zm.).
2. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich

w  Warszawie Pomoc Maltańska Oddział w Katowicach 
40-042 Katowice ul. Wita Stwosza 41

Regon 01561014900075 KRS 0000174988
NIP 954 2 7 40 471

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów

Data: 2022-01-31 21:35:12
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